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cent, een euro of 2,50 euro. Deze trend is onomkeerbaar. 
Een goede ontwikkeling, maar daardoor is er structureel 
minder aanvoer naar de voedselbanken. En dat terwijl er 
door de crisis juist steeds meer mensen even niet in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien.’

INITIATIEVEN UIT HET BEDRIJFSLEVEN
Dat de voedselbanken hulp nodig hebben, is door veel 
bedrijven en organisaties niet onopgemerkt gebleven. 
Hoewel Voedselbanken Nederland geen geld heeft voor 
dure campagnes of publiciteit, voelen velen de urgentie. 
Dat heeft tot mooie initiatieven geleid. Zo doneerde 
Argos mondkapjes, zamelde het UWV voedsel in 
bij hun medewerkers en heeft Albert Heijn heel veel 
ontbijtproducten ingezameld. Jumbo Supermarkten 
haalden met een actie 50.000 euro op en KoffieClick 
doneerde 30.000 zakjes thee. Plus Supermarkten gaf een 
cheque van ruim 11.000 euro en Ismini doneerde 20.000 
potten sperziebonen, om maar een paar acties te noemen.

Maar ook aankomende tijd zal alle hulp nodig blijven. 
Welke acties staan er op de agenda? ‘Om de spagaat niet 
nog groter te laten worden, voeren we lokale, regionale en 
landelijke acties', aldus Caroline.  ‘Er zijn al mooie acties 
gestart. Zo organiseren Douwe Egberts en de Lionsclub 
voor de negende keer de DE-waardepunten. Vorig jaar 
leverde dat maar liefst 65 miljoen waardepunten op, 
goed voor zo’n 140.000 pakken koffie. Dat zijn ruim drie 

pakken koffie voor elk huishouden dat wij helpen. Ook 
Albert Heijn steunt ons. Deze supermarkt heeft onlangs 
als eerste grote partij in Nederland een onlinedonatieknop 
geïntroduceerd. Op de website ah.nl kunnen klanten bij 
een onlinebestelling ervoor kiezen een financiële bijdrage 

te schenken aan de voedselbank. Dit bedrag kan één euro, 
2,50 of vijf euro zijn. Bij Lidl en Dirk van den Broek 
kunnen de klanten hun statiegeldbonnen aan ons doneren: 
al jarenlang een groot succes. En van 14 tot en met 18 
december zet Radio 538 haar zender en programmering 
met Missie 538 geheel in het teken van de voedselbanken. 
De inhoudelijke boodschap van Missie 538 zal zijn dat 
tijdelijke hulp van de voedselbank niks is om je voor te 
schamen. Het kan immers iedereen overkomen.’

DONATIES IN DE VORM VAN GELD EN  
FREE PUBLICITY
Voedselbanken Nederland heeft ook donaties in de vorm 
van geld nodig. Dat wordt niet besteed aan loonkosten, 
de stichting werkt immers uitsluitend met vrijwilligers. 
De giften zijn nodig voor de aanschaf van vrachtauto’s en 
bestelbusjes om eten mee te vervoeren, brandstof, huur, 
gas, licht en water en voor gebouwen waarin het voedsel 
wordt opgeslagen en uitgedeeld. In deze crisistijd wordt 
soms ook voedsel aangekocht. Caroline: ‘En dat alles 
moet voedselveilig gebeuren, want wij voldoen volledig 
aan de eisen van de Nationale Voedsel en Warenautoriteit 

De toon van de fondsenwervingsgesprekken lijkt anders 
omdat de urgentie gevoeld wordt. De aanvraagtrajecten 

verlopen daardoor ook minder bureaucratisch.


